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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Heerlijkheid Lichtenvoorde - Jaar 1790 - Overdrachtsbelasting
Heerlijkheid van
Lichtenvoorde.
Den 18 januarij 1790 ontvangen van Jan Gierkink op Nienhuis, in Vrageren onder deze heerlijkheid
woonachtig, 15 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een huis, weere, hof en halve
schoppe, voorts drie schepels zaad bouwland, tussen de landerijen van Hendrik ten Have en Jan op
Bosker; dan nog een stukjen bouwland van twee schepels gezaaij, tussen de landerijen van Jan
Nijenhuijs, te zamen onder deze heerlijkheid, in den Vragender Esch, gesitueerd, en eijndelijk een
stukjen hofland in het Maatjen, naast het land van Hendrik Lankveld, groot ongeveer een half
schepels gezaaij, mede onder voorschreeven heerlijkheid en boerschap gelegen. Aangekogt van
Berend Loopbeek, wonende in de buurschap Corle onder Winterswijk, voor 775 guldens, op den 6
januarij 1790............................................................................................................................... 15-10-00
Den 3 maart 1790 ontvangen van Joost Wijnveld en Peternella Willemina Bruijnink, echtelieden, te
Lichtenvoorde woonachtig, 6 guldens-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een
stuk bouwland op den Nieuwen of Laagen Leeverinkskamp, in Vrageren onder deeze heerlijkheid,
tussen het land van koperen en dat van Antonij Manschot, kennelijk gesitueert. Aangekogt van
Harmanus Evers en Geertruid Keusink, echtelieden, te Aalten woonachtig, voor 302 guldens, op den
18 februarij 1790 .......................................................................................................................... 6-00-12
Den 8 maart 1790 ontvangen van Harmanus Duppen en Fenne te Roller, echtelieden, te
Lichtenvoorde woonachtig, 1 gulden-17 stuivers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van een stuk gaardenland, groot een schepel lijns gezaaij, op de Voorste Geurmaate, binnen dezen
kring en heerlijkheid, tusschen de landerijen van Berend Keuzink en Hermanus Siebelder, gelegen.
Aangekogt als vooren voor 93 guldens, op den 18 febr. 1790 .................................................... 1-17-04
Den 8 maart 1790 ontvangen van Arnoldus Balster en Fenne te Rietbarg, echtelieden, te
Lichtenvoorde woonachtig, 2 guldens-14 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk
gaerdenland in de Wamelink Maate, binnen dezen krink en heerlijkheijd, tusschen het land van
Harmanus Sterenborg en den graven, groot drie zevende gedeeltens van het geheele kampjen.
Aangekocht als vooren, voor 135 guldens, op den 18 februarij 1790 ......................................... 2-14-00
Den 8 maart 1790 ontvangen van Garrit Dammers en Mechteld Bosch, echtelieden. binnen
Lichtenvoorde woonachtig, 2 guldens-4 stuivers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van een stuk gaarden land achter op de Geumaate, groot omtrent zes spijnden lijns gezaaij, in dezen
kring en heerlijkheid, tusschen het land van Hendricus Sterenborg en den graven langs het Broek
schietende. Aangekogt als vooren, voor 111 guldens, op den 18 februarij 1790........................ 2-04-06
Den 19 maart 1790 ontvangen van Toon Krijger, onder het richterampt Ruirlo woonachtig, 2 guldens
en 10 stuivers, in voldoeninge van den 50sten penning, als 1e van een stukjen gaarden land, groot
een spind gezaeijs op den Ronde Hoek, 2e de halfscheid van een stukjen land, groot twee spinden
lijns gezaaij, 3e de halfscheid van een stukjen land, groot ongeveer anderhalf schepels gezaaij, het
Kromme Stuk genaamd, 4e de halfscheid van een stukje bouwland, groot ongeveer anderhalf
schepels gezaaij, de Lange Striepe geheeten, 5e de halfscheid van drie hoekjes hofland, te zaamen
groot ongeveer vijf spinden gezaeijs en 6e de halfscheid van een hoekjen hooijgrond, groot ongeveer
een vierde part van een schoft dagmaeijens, alle onder deze heerlijkheid, buurschap Zieuwent, op
den Schillerskamp, gesitueert. Aangekogt van deszelfs stiefvader en eigen moeder Garrit Toebes en
Trijne Schiller, echtelieden, onder het richterampt Ruirlo woonachtig, voor 250 guldens ( en wel den
50e penning, voor zoo verre de halfscheid ad 125 guldens de stiefvader aangaat), op den 18 maart
1790 .............................................................................................................................................. 2-10-00
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Den 27 april 1790 ontvangen van Berend Geerkink en Janna Stegers, echtelieden, onder deze
heerlijkheid woonachtig, 8 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een
hoekje hofland, groot ongeveer een spind lijns gezaeij, in den Bosgaarden, onder deze heerlijkheid,
naast koopers land, gesitueerd. Aangekocht van Albert Kruijff en Hendersken te Kevelder,
echtelieden, te Lichtenvoorde woonachtig, voor 22 guldens, op den 23 april 1790................... 0-08-12
Den 3 meij 1790 ontvangen van Joseph Rexing en Teune Stortelaar, echtelieden, onder deze
heerlijkheid woonachtig, 17 stuivers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een
hoekjen hofland, groot ongeveer een spind lijns gezaaij, onder den krink van deze heerlijkheid op de
Gemaate, tusschen het land van Harmen Olijslager, gesitueerd. Aangekogt van Maria Bijvank, te
Lichtenvoorde woonachtig, voor 44 guldens, op den 22 april 1790 ............................................ 0-17-10
Den 3 meij 1790 ontvangen van Garrit Jan Olijslager en Hendrica Huijnink, echtelieden, te Harrevelt
woonachtig, 17 stuivers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een hoekjen hofland,
groot ongeveer anderhalf spinden lijns gezaaij, in den Boschgaarden, onder den krink van deze
heerlijkheid, tussen het land van Harmen Olijslager en Anthonij Bijvank, gesitueerd. Aangekogt als
vooren voor 43 guldens, op den 22 april 1790 ............................................................................ 0-17-04
Den 3 meij 1790 ontvangen van Jan Hendrik te Keefvelder en Teune ten Hamme, echtelieden, te
Lichtenvoorde woonachtig, 1 gulden-2 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van een stukjen hofland op Lanterskamp, het Hufken genaamd, groot ongeveer een schepel lijns
gezaeij, onder den krink van deze heerlijkheid, naast het land van Willem Breukelaar en Berend
Geerkink gesitueerd. Aangekocht als vooren voor 57 guldens, op den 22 april 1790 ................ 1-02-12
Den 10 meij 1790 ontvangen van Teunis Geerkink en Johanna Hulshoff, echtelieden, te
Lichtenvoorde woonachtig, 3 guldens-2 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van een stuk bouwland, groot ongeveer een en een half schepel gezaaij, onder den krink van deze
heerlijkheid, tusschen het land van koopers en Harmen Geerkink gesitueert. Aangekogt van Harmen
Oosterholt en Maria Bijvanks, echtelieden, te Groenlo woonachtig, voor 157 guldens, op den 8e meij
1790 .............................................................................................................................................. 3-02-12
Den 10 meij 1790 ontvangen van Berend Hummelink, te Lichtenvoorde woonachtig, 2 guldens-1
stuiver-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stukjen hofland in den
Bosgaarden, den Rondenhoek genaamd, ongeveer 1½ schepels gezaaij groot, onder den kring van
deze heerlijkheid, tusschen de landerijen van Hendrik Wolters en kooperen gelegen. Aangekocht als
vooren voor 104 guldens, op den 8 meij 1790............................................................................. 2-01-10
Den 25 meij 1790 ontvangen van Jan Berend Raben, onder deze heerlijkheid woonachtig, 5 guldens16 stuijvers, in voldoeningen van den 50e penning van een stuk bouwland, ongeveer drie schepels
gezaaij groot, onder deze heerlijkheid, buurschap Vrageren, in den Vragender Esch, tusschen de
landen van den Oosten Esch en Gerrit Sesink, dan nog drie spinden gezaaij land, aldaar op den
Veldkamp, bij het huijs van Jan Nijenhuijs gelegen. Aangekocht van Wijnold Schreurs en Claresse
Breukelaar, echtelieden, insgelijks in deze heerlijkheid woonachtig, voor 290 guldens, op den 10 meij
1790 .............................................................................................................................................. 5-16-00
Den 7 junij 1790 ontvangen van Roelof Bartus Hilderink, 2 guldens-16 stuivers, in voldoeninge van
den 50e penning van een stukjen bouwland op den Harmenskamp, ongeveer groot een schepels
gezaaij, dan nog een vierde part van een stuk land op den Vinkskamp, omtrent een spints gezaaij,
beide onder deese heerlijkheid, boerschap Lievelde gelegen. Aangekogt van Jan Willem Stortelaar, te
Groenlo woonachtig, voor 140 guldens, op den 29 meij 1790 .................................................... 2-16-00
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Den 26 junij 1790 ontvangen van Harmanus Wijenbarg en Willemina Rolders, echtelieden, te
Lichtenvoorde woonachtig, 3 guldens-16 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van de
helfte van een stuk hofland, groot omtrent twee schepels lijn gezaaij, bij het dorp Lichtenvoorde, in
de Slattelder Gaarden, en 2e de halfscheid van een stuk hofland, groot omtrent 8 spinden lijns
gezaaij, onder Lichtenvoorde in den Bosgaarden gelegen. Aangekocht van Osewaldus Kramer en
Harmina Verwold, echtelieden, in het dorp Aalten woonachtig, voor 190 guldens, op den 13 junij
1790 .............................................................................................................................................. 3-16-00
Den 8 julij 1790 ontvangen van Jan ten Bosch en Baarend Groot IJsereef, onder deze heerlijkheijd
woonachtig, ieder voor de helft, 3 guldens-7 stuivers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e
penning van twee stukjes hofland, het eene den Vlasgaarden, tusschen de landerijen van Derk
Rietbarg en Reinder te Moller, en het andere stukje, de Else genoemd, tussen de landen van Gerrit
Spexgoor en Reinder te Moller, beide onder deze heerlijkheid, buurtschap Zieuwent gelegen.
Aangekocht van Hendrik, Willem en Gerrit Woopreijs, voorts van Jan Knippenborg, alle in
evengemelde buurschap woonachtig, voor 160 guldens, op den 29 junij 1790 ......................... 3-07-10
Den 8 julij 1790 ontvangen van Kuene Vos, onder deze heerlijkheid woonachtig, 1 gulden-11 stuivers10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stukjen bouwland op den Guenkamp,
onder deze heerlijkheid, buurschap Zieuwent, tusschen de landerijen van Jan Rietbarg en Teunis
Scholten gelegen. Aangekogt als vooren voor 79 guldens, op den 29 junij 1790........................ 1-11-10
Den 12 julij 1790 ontvangen van Gerrit Jan te Braak, te Lichtenvoorde woonachtig, 16 guldens-10
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van zeker aandeel aan een huis en hof, Smits huisje
genaamd, binnen Lichtenvoorde staande, 2e van een hoekjen hooijland, in den Hooijlands gaarden,
3e van een hoekje hofland in de Lensemaat, 4e van een dito op de Gemaate, 5e van een dito aldaar,
het Lange Stuk genaamd, 6e een dito op de Voorste Gemaat, 7e een hoekjen bouwland op den
Geunkamp, alle onder den kring van Lichtenvoorde, 8e een stukjen bouwland, op den Kevelderkamp,
9e een stukjen hofland, achter Kevelder Boomgaarden, 10e een dito in het Geurken, 11e drie schoft
grasmaeijens aan den Kevelder Gemeenen Dijk, en eindelijk 12e een schoft dag grasmaeijens in den
Knipperssomp, onder Zieuwent gelegen, door Hendrik te Kevelder en Harmina Holleweg,
echtelieden, insgelijks te Lichtenvoorde woonachtig, aan opgemelden haaren neef, Gerrit Jan te
Braak, tegens alimentatie gecedeert, en op den 4 junij 1790 ter Camere van haar edele mogende, de
heeren gedeputeerden getaxeert op ......................................................................................... 16-10-00
Den 2 augustus 1790 ontvangen van Harmen Jan Wamelink, te Lichtenvoorde woonachtig, 3 guldens15 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van een parceel hofland, groot ongeveer een
schepel lijn gezaaij, de Weijdekens genaamd, in den Lichtenvoordse Bosch, en 2e een halven dag
maeijens hooijland in de Veluwermaat, naast het hooijland van de weduwe Hendrik Krabbenborg,
beide onder deze heerlijkheid, het eerst in den kring van Lichtenvoorde, en het laatstgenoemde in de
buurschap Zieuwent gelegen. Aangekocht van Harmina Schutten, als weduwe en boedelhouderse
van Harmen te Moller, hier toe bij decreet van den gerichte van Lichtenvoorde geauthoriseerd, voor
187 guldens en 10 stuivers, op den 17 julij 1790 ......................................................................... 3-15-00
Den 28 augustus 1790 ontvangen van Gerrit Jan ten Ham, onder Lichtenvoorde woonachtig, 1
gulden-11 stuivers-14 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een hoekjen hofland,
groot ongeveer een schepel lijn gesaaij, de Weidekens genaamd, in den Lichtenvoordsen Bosch of
krink van Lichtenvoorde gelegen. Aangekocht als vooren voor 79 guldens en 10 stuivers, op den 17
julij 1790 ....................................................................................................................................... 1-11-14
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Den 6 september 1790 ontvangen van Hermanus Siebelder, onder deze heerlijkheid woonachtig, 16
guldens, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van 1/8 gedeelte van het goed Lankveldt, in de
buurtschap Zieuwent, en 2e van twee stukjens gaardenland, groot ongeveer een schepel gezaaij,
tussen de landerijen van Anthonij Manschot en Jan Beerend Eckelder, in de Gemaate, te zaamen
onder den krink van deze heerlijkheid gelegen. Aangekocht van Jan Willem van Kessel, weduwenaar
van Theodora Schutte, pro se, en als vader en legitime voogd over zijnen minderjarigen zoon
Hendrick van Kessel, hier toe geauthoriseerd, te Doesborg woonachtig, voor 800 guldens op den 19
augustus 1790 ............................................................................................................................ 16-00-00
Den 27 september 1790 ontvangen van Engelbertus Lutkenhuijs, onder deeze heerlijkheid
woonachtig, 6 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een half molders zaadland en een
half dag grasmaeijens, leggende in het Meeken, naast het land van Gerrit Jan Meekes, met het daar
om staande houtgewas, dan nog een half dag grasmaeijens in de Bosreefers Maat, naast de maat van
verkooperen en het bouwland onder den Bos behoorende, met het daarom staande hout, te zaamen
in den kring van deese heerlijkheid, boerschap Lievelde gelegen. Aangekocht van Jan Hendrik
Hartmans en Janna Lubbers, echtelieden, insgelijks onder Lichtenvoorde woonachtig, voor 300
guldens, op den 29 augustus 1790 ............................................................................................... 6-00-00
Den 13 december 1790 ontvangen van Garrit Holsvoort, te Lichtenvoorde woonachtig, 3 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs, op den Rapenburg genaamd, binnen Lichtenvoorde,
tusschen de behuijzinge van Harmen Wamelink en Tobias Reesink staande en geleegen. Aangekocht
van Johan Bouwman, mede aldaar woonachtig, voor 150 guldens, op den 10 december
1790 .............................................................................................................................................. 3-00-00
Den 20 december 1790 ontvangen van Harmen Pillen, onder deese heerlijkheid woonachtig, 1
gulden, in voldoeninge van den 50e penning van een hoekjen land in de Oonkmaate, onder deese
heerlijkheid, in de buurschap Vragender, tusschen het land van den kooper en den hof van de
weduwe Welscher, gesitueerd. Aangekocht van Derk Dunck en Aaltje te Veene, echtelieden, ook
aldaar woonachtig, voor 50 guldens, op den 3 november 1790.................................................. 1-00-00
Den 23 december 1790 ontvangen van Hendricus ten Have, te Lichtenvoorde woonachtig, 4 guldens,
in voldoeninge van den 50e penning van een huis en wheere, tussen de grondt en weere van zijn
hoogheid en van verkooperse, te Lichtenvoorde staande en gelegen. Aangekocht van Anna Catharina
Hesselink, als weduwe erfuiterse en boedelhouderse van wijlen haaren eheman S. Huijninck, en
haare zeven minderjarige kinderen, hier toe bij decreet, ten aanzien der minderjarige
geauthoriseerd, insgelijks te Lichtenvoorde woonachtig, voor 200 guldens, op den 29 october
1790 .............................................................................................................................................. 4-00-00
Den 24 december 1790 ontvangen van Berend Hendrik Egberts, te Groenloo woonachtig, 2 guldens-8
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de helft van een stuk bouwland, ongeveer een oud
molder gezaaij groot, onder deese heerlijkheid op den Somer Esch, naast het land van Besselink,
kennelijk gesitueert. Aangekocht van Hendricus, Andries en Anna Maria Sterrenberg, insgelijks te
Groenloo woonachtig, voor 120 guldens, op den 27 november 1790 ........................................ 2-08-00
Grossa 8va f. 110-19-04
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